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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Problematika násilné kriminality a její prevence je bezesporu aktuálním tématem, 

zajímavým nejen z hlediska kriminalistické a trestě právní teorie a praxe, ale i z hlediska 

kriminologického, sociologického a psychologického..   

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: Náročnost zvládnutí interdisciplinárního přístupu (psychologie, ontogeneze lidské 

psychiky, trestní právo, kriminalistika a kriminologie), shromažďování vstupních materiálů 

z kriminalistické nebo soudní praxe. 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální a systematické členění práce je vyhovující. Práce tvoří logicky sepjatý celek 

4. Vyjádření k práci 

   

Diplomantka si zvolila za cíl své práce: „ …zmapovat násilnou kriminalitu, její rozsah, 

dynamiku, strukturu, její pachatele a oběti, což může přispět k objasnování příčin a hledání 

vhodných preventivních opatření.“ Tím zřejmě upřednostnila kriminologický přístup 

k interdisciplinárnímu charakteru řešené problematiky. 

Zvolený cíl se diplomantce podařilo naplnit. Přestože má práce převážně popisný charakter, 

diplomantka na několika místech komentuje názory některých autorů a snaží se i formulovat 

vlastní názory.  

 Velice kladně lze hodnotit porovnání statistických údajů násilné kriminality v České 

republice s údaji z USA a Velké Británie, jakož i porovnání indexů vražd ze statistik 

UNODC (viz str. 18 a násl.) Zpracování tématu, jak jej pojala diplomantka, je náročné 

zejména s ohledem na nutnost interdisciplinárního přístupu ke zvolené problematice. 

Diplomantce se zdařilo zvládnout zadanou problematiku i interdisciplinární přístup k této 

problematice.   

 



5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Stanovený cíl se podařilo naplnit 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Samostatnost zpracování nemohu jako 

oponent posoudit. Stejně tak nemám 

možnost posouzení plagiátorství. 

Logická stavba práce 
Předložená diplomová práce tvoří logicky 

spjatý celek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka využila bohatě odborných 

pramenů české i zahraniční provenience 

z oblasti kriminologie, psychologie a 

trestního práva. Současně prokazuje 

dovednost práce s literaturou. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomantka vymezené problémy 

analyzuje dostatečně hluboko, nezůstává na 

povrchu věci. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
K úpravě práce nemám připomínky. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Práce je zpracována vcelku kultivovaným 

jazykem, odborné termíny jsou používány 

správně. Přesto se diplomantka 

nevyvarovala písařských chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
Velmi dobře 

 

Otázka k obhajobě: Co soudíte o možnostech situační prevence v oblasti násilné 

kriminality?   

 

V Praze dne 9. 5. 2019 

 

                                                                                        Doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 
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